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खूऩ खूऩ लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे. एकदा वगळ्मा प्राणमाांनी 
नलीन जगाच्मा फयोफय चारणमावाठी काशीतयी ळौमजतेच काभ 

कयामचां ठयलर.  



त्मावाठी त्माांनी ळाऱेची स्थाऩना केरी.  



त्मातीर अभ्मावक्रभात ऩोशणे, चढणे, धालणे, 

उडणे ह्माचा वभालेळ केरा. 



अभ्मावक्रभ वोऩा जाला म्शणून वगळ्मा 
प्राणमाांनी वलज वलऴम घेतरे. 



फदक ऩोशणमात एकदभ तयफेज शोते 
अगदी त्माच्मा शळषकाांऩेषा ऩण.  



 ते उडणमात आणण धालणमात एकदभ कभजोय 

शोते. त्मा दोन्शी वलऴमात ते जेभतेभ ऩाव झारां.  



ते धालणमात शऱु अवल्माभुऱे, त्मारा ळाऱे नांतय थाांफालां 
रागत शोतां, धालणमाच्मा वयालाभुऱे ककतीतयी लेऱा 
फदकारा ऩोशामरा वुध्दा जामरा शभऱामच नाशी.  



त्माचा शा वलज वयाल त्माचे ऩाम थके ऩमांत चाररा इतका कक 

ळाऱेत तो वलजवाधायण ऩोशणाया ठयरा. ळाऱेत वलजवाधायण 

अवणां चारत शोतां. स्लत् फदक वोडरां तय कोणाराच ह्मा 
गोष्टीची पायळी काऱजी लाटरी नाशी. 



ववा धालणमात लगाजतून ऩहशरा मामचा ऩण… 



ऩोशणमाचा वयाल कयताना भात्र भानशवक वांतुरन 

बफघडर वळाच.  



खारुताई चढणमाभध्मे एकदभ तयफेज शोती ऩण उडणमाच्मा लगाजत 

वयाल कयताना एकदभ लैतागरी. त्मातुन ततच्मा शळषकाांनी ततरा 
झाडाच्मा ळेंड्मालरून न वाांगता फुांध्मा ऩावून उडामरा वाांचगतरे.  



त्माचा ऩरयणाभ ततच्मा शाता ऩामात गोऱे आरे आणण 

ऩयीषेत चढणमात C आणण उडणमात D  क्रभाांक शभऱारा.  



गरुड शा भस्तीखोय भुरगा शोता, त्मारा पायच शळस्त 

रालामरा रागरी.  



चढणमाभध्मे त्माने लगाजतल्मा वगळ्माांना शयलरां ऩण झाडाच्मा 
ळेंड्मा ऩमांत त्मारा शट्टाने त्माच्मा ऩद्धतीने जामचां शोतां. 



लऴाजच्मा ळेलटी फाभ नालाचा भावा लगाजत ऩहशरा आरा 
कायण तो ऩोशणमात तयफेज शोताच ऩण चढणमात, 

धालणमात, उडणमात वुद्धा तो फऱमाऩैकी शुळाय शोता.  



त्माचा आदयऩूलजक वभायोऩ देणमात आरा. 



उां हदय घुळी शे प्राणी भात्र ळाऱेच्मा फाशेयच शोते कायण फीऱ 

कयणे खोदणे शे वलऴम त्माांच्मा अभ्मावक्रभात नव्शत.े  



ववा आणण घुळी वायख्मा प्राणमाच्मा कड ेत्माांनी आऩल्मा भुराांना 
ऩाठलुन शळक्षषत करून त्माांच्मा भदतीने खाजगी ळाऱा उघडरी. 



 ह्मा छोट्माळा प्राणमाांच्मा गोष्टी 
लरून काशी फोध शभऱतो का? 



एक शळषक म्शणून आभची ऩूणज कायकीदज ह्माच शोकायाथी वलचायात अवत ेकी 
प्रत्मेक वलद्माथी शा गुणाांनी आणण चायाांनी लेगऱा अवतो आणण षभतनेे वुद्धा 
त्माांचां अतनलामज भुल्माांकन, त्माची ध्मेमाकड ेजाणमाची षभता, त्माच 

वलजभान्म सान ह्मालरून त्माची वलद्लत्ता कऱत.े 

 

आम्शी कागदऩत्र ेदेतो, लाचन घेतो, वबा घेतो, वभाजात लालयामरा शळकलतो. 
ऩण कुठऩमांत? शे तनवलजलाद वत्म वभोय मेऊन वुद्धा अनेक जजल्ह्मात तोच 

अभ्मावक्रभ शळषकचारूच ठेलतात, प्रत्मेक वलध्मार्थमाजची षभता रषात न 

घेता. तीच गोष्ट वलध्मार्थमाांची ऩण नशळफाने शलडज गाडजनवज मुतनव्शशवजटीच्मा 
फुवद्धभत्तचेी षभता वांळोधनाने आता कवां शळकलालां ह्माचे दयलाजे उघडरे 

आशेत जॉजज एच. शॎलवज ह्माांचा वलश्लाव तवांच आऩल्मा वायख्मा शजायो  
ळबयातल्मा शळषकाांचा वलश्लाव आणण भत अवां कक शळषणाच्मा दवुलधेचा 
उऩाम ळोधून काढराच ऩाहशजे.  



आभचा वलश्लाव आशे की रोकाांच्मा ऩैळाचा उऩमोग भुराांच्मा ळाऱा 
अद्ममालत,मोग्म आणण लेगळ्मा केल्मा ऩाहशजेत. जय आऩण भुराांची 
आलड जोऩावून अभ्मावक्रभ घेतरा नाशी आणण प्रत्मेक वलद्माथी शा 
स्लतांत्र अभ्मावक आशे जे जय कृतीत आणरां नाशी तय आऩरा वभाज ऩुढे 

जाणाय नाशी. 
 

रषात ठेला - अनेक भुराांना एकत्र शळकल ूळकू अवा एकशी अभ्मावक्रभ 

नाशी ऩयांतु प्रत्मेक वलद्मार्थमाांरा त्माची आलड रषात घेऊन स्लतांत्र शळकलू 
ळकु  शे नक्कीच ळक्म आशे. एखाद्मा तनणजम घेणमाची ताकद अवणाऱ्मारा 
हश भाहशती नक्कीच द्मा आणण शे ऩुस्तक त्माच्मा ऩमांत ऩोचला. 



वभाप्त 


